Több mint 30 év eredményesen!
Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények,
felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak
emlékeink őrzik őket.
Gondoljon csak vissza a Kedves Olvasó, harminc év, 1981. Egy teljesen más
világ.
Az alapító 14 fő után, már az 1981. márciusi választáskor mintegy 250-, év
végére már 420 fős a létszámunk. 6 év után léptük át az ezer főt, 1997 év végére
már tízezren vagyunk. 2000-ben megközelítettük a 12.000 főt.
Tagdíjakból, támogatásokból élünk. Melynek összege az első három évben
évi 100.000 Ft volt.
A megyeszékhelynek köszönhetjük első elhelyezést biztosító Felszabadulás u.
5. sz. alatti klubhelységünket, melyet építés miatt, 1987-ben a Körte u. 19-21.
két ingatlan követett.
A Körte utcán, ahol közel húsz évet töltöttünk, már a rehabilitációs
foglalkoztatást is elindítottuk. Előbb a Hajdú-Bihar megyei székhelyű
Piremonnal, majd magunk is létrehoztunk egy saját vállalatot. Ez lett a –
„START” – 1988-ban.
A Körte u. 19-21. épületekből két évre ugyanazon utcába a 41/a alá
költöztünk. Akkor már tudtuk, hogy csak ideiglenesen, hiszen már alá volt írva
az a pályázati konzorciumi szerződés, mely lehetővé tette ennek a harmadik
évezredi, Európában is párját ritkító komplex elképzelésünknek a
megvalósulását.
A tervezésbe,
kivitelezésbe
bevontak bennünket,
szükségleteinket, szakmai tapasztalatainkat figyelembe vették.
A mintegy 3000 négyzetméter alapterületű komplexum teljesen
akadálymentes („2006. év akadálymentes épülete” Építészeti Nívódíjat kapott)
kialakítású, a 200 férőhelyes konferenciaterem a 120 fős ebédlő és a több mint
130 parkolóhely kiváló lehetőséget nyújt szakmai konferenciák, rendezvények,
esküvők lebonyolítására. A legmodernebb eszközökkel felszerelt Egészségügyi
Centrum, tornaterem pedig segítséget nyújt a fogyatékossággal élő emberek
egészségi állapotának szinten tartásához. Így az Esély Centrum a maga nemében
párját ritkító létesítmény a fogyatékosok világában.

Feladataink egyre nőttek. Több mint 30 évvel ezelőtt, az indulás évében 81
darab hivatalosan iktatott ügyintézésünk volt. Ez évről évre nőtt, a ’90-es évek
második felében évente megközelítette a 3500 darabot.
Tisztán társadalmi munkában, esténként, éjszakánként, hétvégeken
teljesítettük egyesületi feladatainkat. Évek kellettek, míg részmunkaidős fizetett
segítőnk, technikáink, járműveink lettek.
Harminc éves érdekképviseleti munkánk talán legnagyobb érdeme, hogy még
a megyei egyesületünk alakulásának évében, tehát 1981-ben, létrehoztuk
országos szervezetünket a MEOSZ-t. Érdekérvényesítő képességünk országos
szinten jelentősen felerősödött.
Mint megyei egyesület, már az alakulás időpontjától súlyt kellett helyezni a
megye különböző pontjain, térségeiben, a helyi csoportok, kezdeményezések,
igények kezelésére.
Ennek a struktúrának évek óta oszlopos része az a 16 helyi csoport, mely
folyamatosan működik.
Nagyon kedvelt, megmaradó események a klubfoglalkozások, a
sportrendezvények, a sakkozás, a Júlia fürdői úszásoktatás, asztaliteniszezés,
ülőröplabda, pince lőtér, gépjármű (Trabant Hycomat) ügyességi verseny,
fekvenyomás, a Szabolcs Kupák, kirándulások és foglalkozások. Ezek az
összejövetelek hamarosan mélyebb célt, értelmet és konkrétabb feladatot,
elfoglaltságot adtak és határoztak meg számunkra.
Mozgalmunk érdekérvényesítő képességének elismerés és elfogadottság újabb
állomásaival segítettünk önmagunkon, egymáson. Alakulásunk évében, 1981ben, 78 db Trabant, vagy Trabant Hycomat vásárlási lehetőséget biztosítottak a
megyében élő sorstársainknak. ’86-ban már 100 db fölött, 1996-tól már 365 db
fölött és innentől évenként növekvő gépjármű-szerzési támogatást kapott a
megye. A csúcsév ilyen szempontból 2000-es év volt. Ahol a szerzési –,
támogatási utalvány a 600 darabot, az átalakítási – a 70 darabot meghaladta.
Egyébként fennállásunk több mint 30 éve alatt, 8390 db speciális járműszerzésre
nyílt lehetőség sorstársainknak. Akik még emlékeznek az 1989-es vámmentes
behozatali lehetőségére külföldről, ilyen kedvezménnyel megyénkben 66 fő élt.
Lakás Akadálymentesítési Támogatásra a mozgásfogyatékos és
mozgáskorlátozott sorstársaink részére először 1986-ban volt lehetőség, amikor
hét sorstárs 700.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.
2011. május 02-ig 1.263.598.379 forint támogatás elérésében működött közre
Egyesületünk, melyet 8743 rászorult kapott meg. Éves bontásban a csúcs 1995ben volt, amikor 1162 anyagot bíráltunk el, 158 893 000 forint értékben.
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Ezek az évek szinte már hivatali bürokráciát kívántak tőlünk. A közösségi
munka már-már kárát látta, de ezt mégis segítette, - pótolta az Egyesületen belüli
Sclerosis Multiplex -, Reuma - és Családi Klub, a sportkörök. Egyesületünk
munkahelyteremtése 1988 februárjában kezdődött a Start Rehabilitációs Vállalat
létrehozásával és négy évvel később közösen a fogyatékos, hátrányos helyzetű,
vagy tanulásban akadályozott tanköteles korú fiatalok szakmai képzésének
elősegítésére, kollégiummal együtt egy alapítvány létrehozásával oktatási
rendszert, - szakképző iskolát – működtetünk, - nem is kevés eredménnyel. Az
elmúlt években az iskola nőiruha-készítő tanulói az Országos Szakmunkás
Tanulmányi Versenyen több esetben is az első helyen végeztek.
Hasonlóképpen eredményes a bentlakásos Rehabilitácós Centrumunk is,
Ököritófülpösön. Ma már lakóotthonként működik, két „Félutas Ház” került
kialakításra.
A „Telefonnal a Rászorultakért” Alapítvány pályázati lehetőség 1990-ben
indult el. Azóta 1366 fő, több mint 20 millió forint vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
Rendkívüli nyugdíjemelésre 1986-tól közel 1893 fő - sorstársunkat
terjesztettünk fel eredményesen.
Talán röviden összefoglalva ennyit írhatok arról, amit tagtársaink,
sorstársaink – anyagi segítségként kaptak Egyesületünk közreműködésével,
szociális körülményeiknek javítása érdekében.
Fennállásunk óta, az eredményes munkavégzéshez mintegy 15 000 főt
rendeltünk be OOSZI vizsgálatra.
Ha összeadom, hogy személyhez kötődő segítséget hányan kaptak, ez
meghaladja a 20.000 főt.
Munkánk nem volt eredménytelen. A számos hivatalos és nem hivatalos
elismerésből talán az 1990-es, Parlamentben átadott „Ifjúsági díj” a
legkiemelkedőbb.
Vállalatunk a START 23 éves fennállása alatt több, mint 20.000 dolgozó
kapott hosszabb-rövidebb időre munkalehetőséget. Az ország egyik legnagyobb
ilyen jellegű és Európa-szerte is elismert gazdasági társasága, évente több, mint
3 milliárdos árbevétellel, és például olyan szolgáltatással, amit a közkedvelt
Egészségügyi Kezelőcentrum tevékenysége is jelent.
1992-től jelentős a képzésekben kifejtett tevékenységünk, mely nem csak a
Start nappali- és felnőttképzésére, 1994-től kollégiumra terjed ki, hanem
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meghatározó előkészítő- és felmérő munkát végeztünk a Nemzeti Gyermek és
Ifjúsági Közalapítvány (jelenleg RIDENS) iskola hálózatának létrehozásánál. A
Startos képzésben részt vevők közül mára többen közép-, vagy felsőfokú
végzettséget szereztek, és visszakerültek vállalatunkhoz.
1992-től 30 főnek bentlakásos munkalehetőséget biztosítottunk Ököritófülpös
Rehabilitációs Centrumában. Az intézményen belül két fiatal házaspárnak
„kitagosítás” keretén belül önálló, akadálymentes közlekedést és életvitelt
biztosító lakást alakítottunk ki „Félutas-ház”-ként működtetve. Ma már
lakóotthonként üzemel.
Saját újságunk a VOX HUMANA.
1999-ben Önálló Életvitel központot hoztunk létre Nyíregyházán, sorstársi
tanácsadással, gyógyászati segédeszközök kölcsönzésével, mely azóta is
működik.
2004-ben beindítottuk a Támogató Szolgálatunkat, majd 2006-ban az Esély
Centrumba költözésünk után 2007 – 2008-ban létrehoztuk a 48 férőhelyes
„Nefelejcs” Nappali Intézményünket.
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
szervezésében és a JESZ II. (Te vagy jelen te tudsz segíteni) pályázati program
támogatásával 22 fő laikus személy képzése történt meg alapvető
elsősegélynyújtás ismereteinek elsajátításával. Az egyesület Életmentő Pontot
aakított ki az Esély Centrum „A” épületében egy félautomata defibrillátor
elhelyezésével.
Együttműködésünkkel számos település alsó- és középfokú képzőintézményét
akadálymentesítették. A Nyíregyházi Főiskola országos szinten is jeleskedik a
fogyatékosok képzése terén. Minden tárgyi és fizikai feltétel adott a főiskolán és
a kollégiumban, nem csak akadálymentesítés történik, hanem az egyenlő
elérhetőséget is célul tűzték.
Rendkívül szoros az együttműködésünk a Debreceni Egyetem Nyíregyházi
Egészségügyi Főiskolai Karával, hisz Egyesületünk is, Vállalatunk is
terepintézménye az iskolának. 2010-ben átvehettük a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Kar Szociális Képzéseinek Oktató Intézménye plakettet. Komoly
szakmai együttműködés is kialakult, „fogyasztói” vagyunk a szociális
munkásoknak.
Óriási eredményeket értünk el a megyeszékhelyen és a megye településein az
akadálymentesítésben. Egyre több helyen találkozunk az utcákon, tereken,
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közcélú- és közforgalmi épületekben a fizikai akadálymentesítéssel, az
alacsonypadlós
tömegközlekedési
eszközökkel,
felvonókkal,
gépi
segédeszközökkel.
Helyi csoportvezetőink eredményes munkáját tükrözi, hogy a vidéki
településeken már nem csak anyagi, vagy fizikai értelemben nyújtanak
segítséget, hanem érdekérvényesítő munkájuk révén egyre szélesebb körben
juttatják érvényre az Esélyegyenlőségi Törvényben rögzített garanciákat.
Egyesületünk vezetése a harminc év alatt kitűzött céljainak megvalósulásáért
dolgozott. A mindennapi akadálymentes életvitelük megkönnyítéséért;
megmaradt egészségük szinten tartásáért, beilleszkedésük elősegítéséért, hogy
hasznos tagjává váljanak a társadalomnak.
Ezúton is szeretném megköszönni a SORSTÁRSAKNAK, MUNKATÁRSAKNAK, a
velük együtt érző SEGÍTŐINKNEK, SZPONZORAINKNAK, akik segítségével érhettük
el, valósíthattuk meg kitűzött, tartalmas céljainkat az elmúlt 30 év alatt.
Ezen megkezdett munkánkat folytatni kell közös erővel, összefogással.
Ismételten köszönöm, hogy velünk voltak, hogy segítettek.

Balogh Zoltánné
Elnök
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